
JÓTÉKONY HATÁSAI, 
ELŐNYEI

•  Halványítja a sötét karikákat

•  Felfrissíti és ragyogóvá teszi a 
szemkörnyéki bőrt

•  Kisimtja a ráncokat

•  Védi a bőrt a szabad gyökök által 
okozott károkkal szemben

•  Támogatja bőrünk rugalmasságát 
és feszességét

•  Növényi alapú összetevőkből 
készül
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FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 
Alkalmazza a szemkörnyéki területeken reggel és este, gyengéd mozdulatokkal 
kenje fel. Használja a Dr. Chen® Bőrfeszesítő krém és Oi-Lin® Szemránczselé 
termékeinkkel kiegészítve. Sötét és száraz helyen tároljuk a benne lévő összetevők 
hatékonyságának megőrzése érdekében.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Kérdés: Miért van szüksége a szemkörnyéki bőrnek különleges kezelésre? 
Válasz: A szemkörnyéki bőr 6–10-szer vékonyabb, mint a testünk egyéb területein, 
így sokkal gyorsabban is öregszik.

FŐ ÖSSZETEVŐI
HIALURONSAV  
A hialuronsav, mely akár a víz ezerszeresét is képes megkötni, kiváló természetes 
hidratáló molekula, így biztosítja a bőr teltségét.

PEPTIDEK 
Ezek az aminosavak a bőr fehérjéinek építőkövei. Segíthetik a kollagén 
termelődését, elősegítve a feszesebb, simább és fiatalosabb kinézetű arcbőr 
kialakítását.

B5-VITAMIN 
Másnéven pantoténsav, hidratál és csökkenti a ráncok kialakulását.

A REGENERÁCIÓ FILOZÓFIÁJA®

A Regeneráció Filozófiájára® alapozva az Oi-Lin® Szemránckrém formulája úgy 
lett megalkotva, hogy harmóniába hozza bőrét és elősegítse az Ön egészségét 
és természetes szépségét. Mint a legtöbb Sunrider® bőrápoló termékünk, az 
Oi-Lin® Szemránckrém is a legkiválóbb növényi alapú összetevőkből készül, 
valamint nem tartalmaz állati eredetű melléktermékeket vagy olyan ásványi alapú 
olajokat, melyek eltömíthetnék a pórusokat. Szemránckrémünk egyedi formulával 
rendelkezik, gondosan összeválogatott természetes összetevőkből, mint a borsó 
kivonat, a shea vaj, az uborka kivonat és növényi eredetű peptidek, melyek számos 
előnyt biztosítanak a bőr egészségének és szépségének kialakításában.

KÍMÉLETES A SZEMHEZ, DE KÍMÉLETLEN A 
RÁNCOKKAL SZEMBEN
A szemkörnyéki finom, érzékeny bőr mutatja először az öregedés jeleit, viszont a 
Sunrider kifejlesztett egy formulát, ami segít meggátolni ezt a folyamatot. Az Oi-Lin® 
Szemránckrém egy koncentrált növényi szemkörnyéki kezelés, mely hidratálja és 
kisimítja a bőrt, miközben csökkenti a duzzanatok és sötét karikák megjelenését, így 
biztosítja a bőr egészséges és felfrissült érzetét és megjelenését.
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